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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Teh 

Teh merupakan salah satu minuman populer di dunia yang dibuat dari 

pucuk daun muda tanaman teh (Camelia sinentis L. Kuntze). Tanaman teh yang 

tumbuh di Indonesia sebagian besar merupakan varietas Asamica yang berasal 

dari India. Teh varietas Asamica memiliki kelebihan dalam hal kandungan 

katekinnya (zat bioaktif utama dalam teh) yang besar, sehingga teh varietas ini 

sangat potensial untuk dikembangkan menjadi produk olahan pangan/minuman 

dan farmasi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan (Hartoyo, 2003). Tanaman teh 

memiliki manfaat diantaranya sebagai anti kanker, antioksidan, antimikroba, 

antibakteria, pencegah aterosklerosis, menjaga kesehatan jantung, antidiabetes, 

menstimulasi sistem imun, mencegah parkinson, menurunkan kolesterol, 

mencegah karies gigi, mencegah bau mulut, melancarkan urine, menghindari 

stroke dan menurunkan tekanan darah (Syah, 2006). 

Jenis tanaman teh saat ini berkembang menjadi beraneka ragam. Keaneka 

ragaman tersebut merupakan hasil penyilangan berbagai jenis teh serta pengaruh 

tanah dan iklim yang menghasilkan hasil panen yang berbeda. Jenis teh di dunia 

hingga saat ini kurang lebih berjumlah 1.500 jenis dari 25 negara yang berbeda, 

meskipun pada dasarnya jenis teh hanya terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu: 

1. Black Tea (Teh Hitam), teh yang pengolahannya melalui proses fermentasi 

secara penuh. 
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2. Oolong Tea (Teh Oolong), teh yang dalam pengolahannya hanya melalui 

setengah proses fermentasi. 

3. Green Tea (Teh Hijau), teh yang dalam pengolahannya tidak melalui 

proses fermentasi (Danamurti, 2009). 

Teh hijau merupakan teh yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Asia 

terutama China dan Jepang, sedangkan teh hitam lebih populer di negara-negara 

Barat dan teh oolong hanya diproduksi di negeri China (Hartoyo, 2003). Teh 

dikemas dalam berbagai bentuk, diantaranya berupa teh celup, teh seduh, teh 

dipres, teh stik dan teh instan. Teh celup adalah teh yang dikemas dalam kantong 

kecil yang biasa dibuat dari kertas. Teh celup sangat populer karena praktis untuk 

membuat teh, tetapi pencinta teh berat biasanya tidak menyukasi rasa teh celup 

(Danamurti, 2009). 

 

2.2. Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain (Kotler dan Keller, 2007). AMA (American Marketing 

Association) mendefinisikan pemasaran sebagai proses perencanaan dan 

pelaksanaan konsepsi, penentuan harga, promosi dan pendistribusian barang, jasa 

dan ide agar dapat memuaskan pelanggan dan tujuan perusahaan (Alma, 2014). 

Istilah pemasaran sendiri dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama 

marketing dengan asal kata market atau pasar (Alma, 2014). Pemasaran berarti 
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bekerja dengan pasar untuk melakukan pertukaran agar memuaskan atau 

memenuhi kebutuhan dan keinginan orang-orang (Simamora, 2003). Pemenuhan 

kebutuhan manusia yang kemudian tumbuh menjadi keinginan manusia tersebut 

merupakan awal mula pemasaran. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran (Hermawan, 2012). 

 

2.3. Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, 

mengimplementasikan (berupa kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan dan 

mengkoordinir) serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam 

suatu perusahaan agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien (Shinta, 2011). 

Manajemen pemasaran juga dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi ide, 

barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu 

dan perusahaan (Suyanto, 2007). 

Perusahaan yang menjalankan manajemen pemasaran membutuhkan 

strategi pemasaran yang tepat, seperti memilih segmentasi, membangun 

positioning sampai menjalankan elemen-elemen 4P (product, price, place dan 

promotion) (Hermawan, 2012). Strategi pemasaran merupakan sebuah rencana 

yang memungkinkan perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber dayanya 

untuk mencapati tujuan pemasaran dan perusahaan. Isu dalam strategi pemasaran 

mencakup seleksi dan evaluasi pasar sasaran serta merancang dan menyusun 

bauran pemasaran (marketing mix) (Rachmawati, 2011). 



9 
 

2.4. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mengejar tujuan perusahaannya (Kotler dan Keller, 2007). 

Bauran pemasaran merupakan kegiatan pemasaran yang terpadu dan saling 

menunjang satu sama lain. Keberhasilan perusahaan di bidang pemasaran 

didukung oleh keberhasilan dalam memilih produk yang tepat, harga yang layak, 

saluran distribusi yang baik dan promosi yang efektif (Fuad et al., 2006). 

Perangkat yang terdapat dalam bauran pemasaran akan menentukan 

tingkat keberhasilan pemasaran dan ditujukan untuk mendapatkan respon yang 

diinginkan dari pasar sasaran (Selang, 2013). Bauran pemasaran sendiri lebih 

dikenal dengan nama 4P (Rangkuti, 2004). Empat komponen dalam pemasaran 

yang terdiri dari 4P tersebut adalah product (produk), price (harga), place (tempat, 

termasuk juga distribusi) dan promotion (promosi) (Hermawan, 2012). 

1. Produk adalah barang atau jasa yang bisa ditawarkan di pasar untuk 

mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat 

memenuhi keinginan atau kebutuhan. 

2. Harga adalah sejumlah konpensasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi barang atau jasa. 

3. Distribusi adalah alat yang digunakan oleh produsen atau berbagai 

aktivitas perusahaan untuk menyalurkan produk agar sampai kepada 

konsumen. 

4. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendorong 

konsumen membeli produk yang ditawarkan (Fuad et al., 2006). 
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Perusahaan yang melakukan bauran pemasaran dapat mencapai target 

market yang sesuai dengan pembeli potensial. Mengingat satu dari empat 

komponen bauran pemasaran, yaitu promosi memegang peranan yang sangat 

penting, bauran pemasaran juga harus dipertimbangkan dalam menyusun strategi 

pemasaran. Kombinasi antara bauran promosi dan bauran pemasaran yang tepat 

sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

Melakukan promosi hingga dapat memotivasi konsumen untuk membeli produk 

(pull strategy) merupakan pendekatan yang menciptakan permintaan lebih banyak 

dibandingkan dengan mendorong produk melalui saluran distribusi (push 

strategy) karena konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk yang 

ditawarkan (Rangkuti, 2002). 

 

2.5. Promosi (Promotion) 

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran berupa aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk 

serta meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli serta loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan (Tjiptono, 2007). Istilah promosi dalam konteks pemasaran sudah 

dirumuskan ulang. Para pemasar menyadari bahwa urusan meyampaikan segala 

sesuatu tentang perusahaan sesungguhnya adalah upaya komunikasi, sehingga 

kini orang lebih suka menyebutnya dengan komunikasi pemasaran. Istilah tersebut 

dirumuskan karena upaya seperti iklan atau promosi penjualan adalah upaya 
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penyampaikan pesan-pesan tertentu kepada berbagi pihak, termasuk untuk 

konsumen (Amir, 2005). 

Istilah promosi banyak diartikan sebagai upaya membujuk orang untuk 

menerima produk, konsep dan gagasan. Strategi promosi berarti sebuah program 

terkendali dan terpadu dari metode komunikasi dan material yang dirancang untuk 

menghadirkan perusahaan dan produk-produknya kepada calon konsumen. 

Strategi promosi juga dirancang untuk menyampaikan ciri-ciri produk yang 

memuaskan kebutuhan untuk mendorong penjualan yang pada akhirnya memberi 

kontribusi pada kinerja laba jangka panjang. Pengembangan strategi promosi yang 

efektif sangat bergantung pada seberapa baik perusahaan melakukan tahap-tahap 

awal dalam proses manajamen pemasaran, khususnya yang berhubungan dengan 

pemahaman perilaku pembeli, segmentasi pasar, analisa persaingan, penetapan 

pasar sasaran dan penentuan posisi produk (Boyd et al., 2000). 

 Kegiatan promosi biasanya merupakan salah satu komponen yang menjadi 

prioritas dari kegiatan pemasaran (Hermawan, 2012). Promosi membentuk banyak 

fungsi bagi konsumen. Konsumen dapat diberitahu atau ditunjuk bagaimana dan 

mengapa sebuah produk digunakan, oleh orang seperti apa dan dimana serta 

kapan. Konsumen juga dapat belajar tentang siapa yang membuat produk dan apa 

yang dipertahankan perusahaan dan merek, serta konsumen dapat diberikan satu 

insentif atau imbalan untuk percobaan atau penggunaan (Kotler dan Keller, 2008). 

Jenis-jenis promosi atau lebih dikenal dengan bauran promosi terdiri dari 

periklanan, promosi penjualan, pemasaran langsung, kehumasan dan penjualan 

pribadi seperti yang tertera pada Ilustrasi 1. 
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Ilustrasi 1. Bauran Promosi Terintegrasi 

 

2.5.1. Periklanan (Advertising) 

Periklanan merupakan setiap bentuk presentasi yang bukan dilakukan 

orang dan berupa promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor yang telah 

ditentukan. Iklan dapat digunakan untuk membangun citra jangka panjang bagi 

suatu produk atau memicu penjualan yang cepat (Kotler dan Keller, 2008). Faktor 

kunci utama periklanan adalah bahwa iklan harus menggugah perhatian calon 

konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Para konsumen 

potensial dibuat untuk memerhatikan dan peduli terhadap produk yang 

memberikan manfaat bagi mereka sehingga memberikan alasan bagi mereka 

untuk membeli. Periklanan juga penting untuk menghubungkan konsumen yang 

sudah ada dan mengingatkan mereka akan alasan dalam memilih produk yang 

diiklankan (Hermawan, 2012). 

Periklanan 
Penjualan 

Pribadi 

Promosi 

Penjualan 
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 Iklan terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah iklan kerjasama 

(cooperative advertising), iklan korporasi (institusional) (corporate-institutional-

advertising), iklan isu (issue advertising) dan iklan hubungan investor (investor 

relations) (Boyd et al., 2000). The Institue of Practitioners in Advertising (IPA) 

memberikan lima langkah dalam mengelola penyampaian pesan iklan yang baik, 

yaitu menetapkan tujuan iklan, menetapkan anggaran iklan, menentukan pesan 

kunci iklan, memutuskan media iklan yang dipergunakan dan mengevaluasi hasil 

dari kampanye iklan (Hermawan, 2012). 

 Tujuan iklan merupakan suatu tugas komunikasi tertentu dan tingkat 

pencapaiannya harus diperoleh pada audiens tertentu dalam kurun waktu tertentu. 

Menurut sasarannya, iklan bertujuan untuk menginformasikan, membujuk, 

mengingatkan atau memperkuat. Iklan informatif dimaksudkan untuk 

menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk baru atau ciri baru 

produk yang sudah ada. Iklan persuasif dimaksudkan untuk menciptakan 

kesukaan, preferensi, keyakinan dan pembelian suatu produk atau jasa. Iklan 

pengingat dimaksudkan untuk merangsang pembelian produk dan jasa kembali, 

sedangkan iklan penguatan dimaksudkan untuk meyakinkan pembeli sekatang 

bahwa mereka telah melakukan pilihan yang tepat (Kotler dan Keller, 2008). 

 Biaya periklanan adalah salah satu alokasi anggaran pemasaran yang pada 

umumnya dapat digunakan bagi perusahaan dalam memperbesar volume 

penjualannya. Alokasi anggaran perusahaan dilakukan apabila produk, harga dan 

saluran distribusi telah ditetapkan secara tepat. Perusahaan memerlukan suatu 

pengorbanan biaya yang cukup besar dalam melakukan kegiatan produksi, 
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sehingga biaya periklanan yang besar diharapkan kegiatan promosinya juga akan 

semakin luas dalam menjangkau konsumen. Besar kecilnya biaya periklanan 

tergantung pada pihak marketing yang mengelolanya, tetapi pada umumnya biaya 

yang dikeluarkan tidak selalu sama setiap bulannya (Hemelda, 2016). 

 Anggaran promosi merupakan anggaran pemasaran yang tidak memiliki 

standar yang pasti mengenai seberapa besar pengeluaran yang harus dialokasikan. 

Faktor penyebabnya adalah bervariasinya pengeluaran promosi tergantung pada 

produk dan situasi pasar. Metode yang dapat digunakan perusahaan dalam 

menentukan anggarannya adalah sebagai berikut: 

1) Affordable Method (Metode Kesanggupan). 

Metode ini mengabaikan peran promosi sebagai sebuah investasi dan juga 

dampak langsung promosi terhadap penjualan. 

2) Percentage of Sales Method (Metode Persentase Penjualan). 

Belanja promosi dalam metode ini ditentukan berdasarkan persentase 

tertentu angka penjaulan atau dari harga jual. 

3) Competitive Parity Method (Metode Keseimbangan Persaingan). 

Metode ini dilakukan dalam rangka mencapai keseimbangan share of 

voice. 

4) Objective and Task Method (Metode Tujuan dan Tugas). 

Anggaran promosi dalam metode ini dilakukan dengan menetapkan 

tujuan-tujuan khusus iklan dari setiap lini produk serta menentukan tugas-

tugas yang harus dilakukan dan besarnya biaya untuk mencapau tujuan-

tujuan tersebut (Kotler dan Keller, 2007). 
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Ciri yang membedakan periklanan dengan bauran yang lain diantaranya 

yaitu public presentation, pervasiveness, produk lebih ekspresif dan impersonality 

(Amir, 2005). Sarana komunikasi umum dari periklanan diantaranya yaitu iklan 

cetak dan siaran, kemasan luar, sisipan kemasan, film, brosur dan buklet, poster 

dan liflet, direktori, cetak ulang iklan, reklame, tanda pajangan, pajangan di 

tempat pembelian, bahan audiovisual, simbol dan logo, serta videotape. Jenis-

jenis media utama yang digunakan dalam periklanan terdiri dari koran, televisi, 

surat langsung (direct-mail), radio, majalah, reklame luar ruang, Yellow Pages, 

berita berkala, brosur, telepon dan internet (Kotler dan Keller, 2008). 

 

2.5.2. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Penjualan pribadi merupakan interaksi tatap muka dengan satu atau 

beberapa calon pembeli dengan maksud untuk melakukan presentasi, menjawab 

pertanyaan dan memperoleh pemesanan (Kotler dan Keller, 2008). Penjualan 

pribadi merupakan salah satu dari beberapa sarana promosi yang dapat digunakan 

pemasar untuk berkomunikasi dengan pelanggan potensial. Tujuan penjualan 

pribadi adalah untuk memenangkan penerimaan produk baru, pengembangan 

pelanggan baru, mempertahankan loyalitas pelanggan, pelayanan teknis untuk 

melengkapi penjualan, pengkomunikasikan informasi produk dan mendapatkan 

informasi (Boyd et al., 2000). 

 Langkah-langkah utama dalam penjualan yang efektif diantaranya yaitu 

mencari pelanggan dan melakukan kualifikasi, pendekatan pendahuluan, 

presentasi dan peragaan, mengatasi keberatan, menutup penjualan, serta tindak 
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lanjut dan pemeliharaan. Tenaga penjual dalam penjualan pribadi bertindak 

sebagai penghubung perusahaan dengan pelanggan-pelanggannya, baik tenaga 

penjual langsung maupun tenaga penjual kontrak (Kotler dan Keller, 2008). 

Kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga penjualan atau wiraniaga 

diantaranya yaitu salesmanship, mampu bernegosiasi dan harus melakukan 

relationship marketing (Hermawan, 2012). 

Tenaga penjualan mempunyai kelebihan sendiri dibandingkan dengan 

bauran komunikasi yang lain. Konsumen biasanya hendak memutuskan 

pembelian pada tahap-tahap akhir, sehingga peran tenaga penjual lebih terasa. 

Tenaga penjual dengan berbagai pengetahuan dan sarannya dapat membangun 

preferensi, keyakinan dan mendorong untuk bertindak (membeli). Tiga 

keunggulan bauran komunikasi ini diantaranya yaitu konfrontasi langsung, 

membina hubungan dan mengetahui respon konsumen (Amir, 2005). Sarana 

komunikasi umum dari penjualan pribadi diantaranya yaitu presentasi pemasaran, 

pertemuan penjualan, program insentif, contoh produk, serta pekan raya dan 

pameran dagang (Kotler dan Keller, 2008). 

 

2.5.3. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan sebagai unsur utama dalam kampanye pemasaran 

merupakan berbagai kumpulan alat-alat insentif yang sebagian besar berjangka 

pendek dan dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu 

dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen (Kotler dan Keller, 2008). 

Promosi penjualan mempunyai karakteristik yaitu dipercaya mampu mengubah 
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nilai harga yang diterima konsumen dengan menaikkan nilai dan/atau 

menurunkan harga serta membutuhkan perhatian khusus menyangkut strategi 

pengembangannya. Promosi penjualan juga mempunyai karakteristik sebagai 

senjata kompetitif dengan memberikan dorongan ekstra bagi sasarannya serta 

memaksa penjualan segera dan memiliki kontribusi tinggi meraih keuntungan 

(Hermawan, 2012). Pada umumnya promosi penjualan memberikan manfaat 

sebagai alat komunikasi, memberikan sebuah insentif yang menjadi rangsangan 

bagi konsumen dan mengundang konsumen melalui penawaran yang bersifat 

segera (Amir, 2005). 

Sarana komunikasi umum dari promosi penjualan diantaranya yaitu 

kontes, permainan, undian, lotere, cendera mata dan hadiah, peragaan, kupon, 

rabat, pembiayaan bunga rendah, hiburan, potongan harga, tukar tambah, serta 

program berkelanjutan. Promosi penjualan mencakup alat untuk promosi 

konsumen berupa sampel, kupon, tawaran uang kembali, potongan harga, 

cinderamata, hadiah, hadiah berlangganan, pengujian gratis, garansi, promosi 

bersama, promosi silang, pajangan di tempat pembelian dan peragaan. Alat untuk 

promosi perdagangan berupa potongan harga, dana iklan, pajangan dan barang 

gratis, serta alat untuk promosi bisnis dan tenaga penjualan berupa pameran dan 

konvensi perdagangan, kontes untuk perwakilan penjualan dan iklan khusus 

(Kotler dan Keller, 2008). 

Pemasar pada umumnya menggunakan promosi penjualan konsumen yang 

berbeda untuk produk baru dengan merek-merek yang sudah mapan. Pemasar 

menggunakan pemberian kupon dan pendanaan-ulang untuk produk baru, 
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sedangkan promosi potongan harga, premium dan perlombaan konsumen atau 

sayembara digunakan terutama untuk produk lama  (Boyd et al., 2000). 

 

2.5.4. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran interaktif yang 

menggunakan satu atau lebih media untuk mempengaruhi satu tanggapan atau 

transaksi terukur pada lokasi manapun melalui saluran-saluran langsung kepada 

konsumen untuk menjangkau dan menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan 

tanpa menggunakan perantara pemasaran (Kotler dan Keller, 2008). Pemasaran 

langsung terdiri dari empat konsep dasar, diantaranya yaitu adanya interaktivitas; 

seperangkat pengukuran pemasaran langsung sebagai bagian dari periklanan 

umum dan bentuk pemasaran lainnya; pemasaran langsung menggunakan 

berbagai media; serta dalam transaksi yang dapat dilakukan dimanapun dan tidak 

terbatas (Hermawan, 2012). 

Ciri-ciri pemasaran langsung diantaranya adalah nonpublik, karena 

komunikasi ini diarahkan kepada pihak tertentu (dengan nama dan alamat yang 

jelas); bersifat segera dan customized secara cepat bisa disampaikan informasinya, 

kemudian dapat pula disesuaikan dengan pelanggan; serta interaktif, karena pihak 

konsumen dapat segera merespons pesan yang disampaikan pemasar (misalnya 

dengan mengisi formulir). Pemasaran langsung sangat banyak ditentukan oleh 

sejauh mana perusahaan memiliki basis data mengenai pelanggan. Semakin baik 

penanganan basis data ini, semakin mudah dan efektif pemasar menyampaikan 

pesannya (Amir, 2005). 
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Pemasaran langsung memiliki manfaat yang beragam dan berbeda-beda 

bagi pihak yang berbeda-beda pula. Manfaat bagi penjual diantaranya yaitu: 

1. Penjual dapat membeli daftar alamat yang memuat nama dengan 

karakteristik yang spesifik. 

2. Penjual dapat mengkhususkan dan menyesuaikan pesan sesuai kebutuhan 

kelompok sasaran. 

3. Promosi dapat diatur agar dapat menjangkau calon pembeli pada saat yang 

tepat. 

4. Bahan informasi pemasaran langsung memiliki tingkat keterbacaan 

(readable) yang tinggi karena dikirimkan pada calon pembeli yang jelas 

berminat. 

5. Memungkinkan pengujian media dan pesan alternatif untuk mencari 

metode pencapaian tujuan yang paling efektif dari segi biaya. 

6. Penjual dapat membuat tawaran dan strategi yang sulit dilihat oleh 

pesaing. 

7. Penjual dapat mengukur tanggapan atas kampanye mereka utnuk 

memutuskan kampanye mana yang paling menguntungkan. 

8. Penjual dapat berkonsentrasi pada konsumen yang dilayaninya jika 

konsumen yang dijadikan sasaran didasarkan pada pilihan yang tepat 

(Nash, 2000). 

Sarana komunikasi umum dari pemasaran langsung diantaranya yaitu 

katalog, surat, telemarketing, belanja elektronik, belanja TV, surat faks, e-mail 

dan voice mail. Saluran utama untuk pemasaran langsung mencakup penjualan 
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tatap muka, surat langsung, pemasaran katalog, telemarketing, TV interaktif, kios, 

situs web dan peralatan mobil (Kotler dan Keller, 2008). 

 

2.5.5. Hubungan Masyarakat (Public Relations) 

Hubungan masyarakat merupakan berbagai program yang dirancang untuk 

mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing 

produknya. Perusahaan pada umumnya berpaling ke hubungan masyarakat 

pemasaran untuk langsung mendukung promosi dan pembentukan citra 

perusahaan atau produk (Kotler dan Keller, 2008). Hubungan masyarakat berupa 

upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan bertujuan untuk 

memengaruhi persepsi, opini, keyakinan dan sikap berbagai kelompok terhadap 

perusahaan. Kelompok yang dimaksud adalah mereka yang terlibat, mempunyai 

kepentingan dan dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. Hubungan masyarakat dapat dilakukan oleh suatu lembaga formal 

dalam bentuk biro, departemen maupun seksi hubungan masyarakat dalam 

struktur organisasi. Tujuan utama dari sebuah departemen humas adalah untuk 

meningkatkan reputasi perusahaan (Hermawan, 2012). 

Hubungan masyarakat didefinisikan sebagai fungsi promosional yang 

menggunakan komunikasi dua arah untuk mencocokkan kebutuhan dan minat 

lembaga atau orang dengan kebutuhan dan minat berbagai lapisan masyarakat 

dengan apa lembaga dan orang harus berkomunikasi (Boyd et al., 2000). 

Hubungan masyarakat serta publisitas memiliki keunggulan tersendiri 

dibandingkan bauran komunikasi yang lain. Keunggulan tersebut diantaranya 
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yaitu memiliki kredibilitas yang tinggi, sebagai alternatif alat komunikasi dan 

mempunyai teknik-teknik untuk dapat mendramatisasi kondisi produk selain 

melalui iklan dengan caranya sendiri (Amir, 2005). 

Sarana komunikasi umum dari hubungan masyarakat diantaranya yaitu 

peralatan pers, ceramah, seminar, laporan tahunan, sumbangan amal, pemberitaan, 

hubungan lingkungan tetangga, lobi, media identitas, serta majalah perusahaan. 

Acara khusus dapat berupa acara olahraga, hiburan, festival, seni, kegiatan amal, 

wisata perusahaan, museum perusahaan dan kegiatan jalanan. Alat- alat utama 

dalam hubungan masyarakat adalah penerbitan, acara, berita, ceramah, kegiatan 

layanan masyarakat dan media identitas (Kotler dan Keller, 2008). 

 

2.6. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu 

tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif seorang konsumen yang hendak 

melakukan pilihan dan memilih salah satu diantaranya (Sumarwan, 2011). Lima 

tahap yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku 

pembelian (Simamora, 2000). Kegiatan promosi yang ingin dilakukan selain harus 

mengetahui produk atau jasa yang akan dibuatkan promosinya, penyelenggara 

promosi juga harus mengetahui perilaku para pembeli atau target konsumennya. 

Perilaku yang paling penting yang berhubungan dengan kegiatan promosi 

penjualan tersebut merupakan tahapan yang dilalui calon pembeli untuk membuat 

keputusan pembelian atau produk yang ditawarkan (Haryadi, 2005). 
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Keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, 

pribadi dan psikologi dari pembeli. Faktor-faktor tersebut sebagian besar tidak 

dapat dikendalikan oleh perusahaan. Faktor kebudayaan memiliki pengaruh yang 

paling luas dalam perilaku konsumen karena merupakan penentu keinginan dan 

perilaku seseorang yang paling mendasar, sedangkan faktor sosial yang 

berpengaruh terhadap perilaku konsumen diantaranya adalah kelompok acuan, 

keluarga, peran dan status dalam masyarakat. Keputusan pembelian juga dapat 

dipengaruhi oleh faktor internal dari setiap individu seperti faktor pribadi berupa 

usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, gaya hidup dan kepribadian maupun faktor 

psikologi berupa motivasi, persepsi dan sikap (Kotler, 2007). 

Konsumen dalam membeli suatu produk akan memilih berdasarkan pada 

apa yang paling dibutuhkan dan sesuai dengan dirinya. Lima peran yang terjadi 

dalam keputusan membeli, yaitu pemrakarsa (initiator), pemberi pengaruh 

(influencer), pengambil keputusan (decider), pembeli (buyer) dan pemakai (user) 

(Simamora, 2000). Keputusan pembelian juga terdiri dari beberapa indikator, 

diantaranya yaitu kemantapan pada sebuah produk, kebiasaan dalam membeli 

produk, memberikan rekomendasi kepada orang lain dan melakukan pembelian 

ulang (Kotler, 2007). 

 

2.7. Penelitian Terdahulu 

Yudhiartika dan Haryanto (2012) melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Personal Selling, Display, Promosi Penjualan terhadap Kesadaran 

Merek dan Intensi Membeli pada Produk Kecantikan Pond’s”. Penelitian tersebut 
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menggunakan 200 responden dengan menggunakan metode judgemental sampling 

dan teknik analisis data berupa analisis faktor dan analisis regresi berganda. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa promosi penjualan memberi efek positif untuk 

kesadaran terhadap merek produk, sedangkan personal selling dan tampilan tidak 

berpengaruh signifikan pada kesadaran terhadap merek produk. Personal selling, 

brand awareness dan promosi penjualan memiliki efek positif terhadap keinginan 

untuk membeli produk. 

Nirmala dan Mahmud (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pengaruh Bauran Promosi terhadap Keputusan Pembelian Mobil Mazda”. 

Penelitian tersebut menggunakan 100 responden dengan menggunakan metode 

purposive sampling dan teknik analisis data berupa analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara periklanan, 

penjualan perorangan, promosi penjualan dan hubungan kemasyarakatan terhadap 

keputusan pembelian. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan apabila periklanan, 

penjualan perorangan, promosi penjualan dan hubungan kemasyarakatan tersebut 

meningkat maka hal itu akan meningkatkan keputusan pembelian. 

Nugraheni (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Bauran 

Promosi terhadap Keputusan Pembelian di Rita Pasaraya Wonosobo”. Penelitian 

tersebut menggunakan 195 responden dengan menggunakan metode accidental 

sampling dan teknik analisis data berupa analisis deskriptif dan analisis 

kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bauran promosi (periklanan, 

promosi penjualan, hubungan masyarakat dan penjualan perorangan) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian secara simultan dan parsial 
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kecuali pada variabel hubungan masyarakat tidak ada pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Lontoh (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

Bauran Promosi terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota pada PT. Hasjrat 

Abadi Manado Cabang Tendean”. Penelitian tersebut menggunakan 100 

responden dengan menggunakan metode asosiatif. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa promosi berpengaruh terhadap keputusan konsumen secara 

simultan. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa penjualan pribadi, 

periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan pemasaran secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 


